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( باحثة مغربية، حا�سلة على الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سة.  (

أوروبا ومسلموها: 
قضية أمنية أم 
مراجعة لقواعد 

التأسيس؟   
محمد الحّداد 

رئي�ستني  اتفاقيتني  مبقت�سى  الأوروبي  النظام  تأّسس 
تكوين  م�سار  اأّن  املعلوم  ومن  و»�سينغان«.  »ما�سرتيخت«  بـ:  معروفتني 
الوحدة الأوروبية كان م�سارًا ليرباليًا منذ بداياته الأوىل بعيد نهاية 
اأ�سا�سًا على مبداأ حرية  احلرب العاملية الثانية، واأّن الليربالية تقوم 
 ،)laissez faire laissez passer( )التنّقل )دعه يعمل، دعه مير
حرّية  توفري  بكيفية  متعلقًا  البداية  منذ  الأكرب  امل�سغل  كان  لذلك 
داخل  احلدود  اإلغاء  وكيفية  العام،  الأمن  على  املحافظة  مع  التنّقل 

الف�ساء الأوروبي مع ال�سيطرة على كّل اخلارجني على القانون.

( اأكادميي وباحث تون�سي، اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للأديان املقارنة يف جامعة منوبة )تون�س(.  (
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بيد اأّن التطّور الذي �سهده البناء االأوروبي يف امل�ستوى االقت�سادي مل يتواز   
مع التطّور يف امل�ستوى االأمني؛ اإذ كان االأّول اأكرث �سرعة وو�سوحًا فيما خ�سع الثاين 
االأمني.  �ساأنه  على  بنف�سه  ال�سيطرة  على  بلد  كل  وحر�س  البريوقراطي،  الثقل  اإلى 
وثمة جانب اآخر جدير باالعتبار، وهو اأّن اأوروبا قد طرحت ق�سية االأمن املوّحد من 
اأخريًا  اإاّل   تتفّطن  ومل  الكربى،  واجلرائم  ال�سرعية  الهجرة غري  اأ�سا�سيني:  جانبني 
اإلى ق�سايا اأخرى ال تقّل اأهمية، مثل انت�سار املخّدرات اخلفيفة التي ال ت�سّنف �سمن 
اجلرائم الكربى الأن الت�سريعات ب�ساأنها تختلف من بلد اأوروبي اإلى اآخر، ومثل انت�سار 
التي  نف�سها  والطرق  باالآليات  معاجلتها  ميكن  ال  التي  املتطرفة  الدينية  التنظيمات 
تعالج بها اجلرائم العادية. كما مل تطرح اأوروبا بجدية ق�سية احل�سور االإ�سلمي وما 
يتطلبه من اإيجاد م�ساجد ومدار�س دينية للم�سلمني ومراقبة جتارة احللل، فاأ�سهم 
تفر�س  كي  التنظيمات  لتلك  اخل�سبة  االأر�سية  توفري  يف  الوا�سحة  الروؤية  غياب 

�سيطرتها على جزء مهم من هذا املجال.

اال�سطلع  يف  املن�ساأ  ببلدان  تدعى  ما  قدرة  تراجع  مع  ذلك  تزامن  وقد   
باأدوارهم ال�سابقة يف تاأطري املهاجرين. ذلك اأّن عديدًا من تلك البلدان كان يفتقد 
�سيا�سة وا�سحة يف اإدارة ال�ساأن الديني داخل حدوده الوطنية، فمن باب اأولى اأن يكون 
اإدارة ال�ساأن الديني ملهاجريه خارج احلدود. ثّم  عاجزًا عن توفري هذا الو�سوح يف 
اإّن الهجرة ذاتها تطّورت عرب االأجيال وانتهت اإلى اأطفال واأحفاد املهاجرين االأول، 
فانف�سلت العلقة ببلدان املن�ساأ واأ�سبح هوؤالء اأوروبيني مثل غريهم، ال ميّيزهم اإال 
اأقلية يف الف�ضاء االأوروبي ال حتظى مبرجعية دينية وا�ضحة ومتفق  االرتباط بديانة 
داخل  به  املعمول  امل�ساواة  مبداأ  فاإن  ذلك  ومع  وال خارجها.  اأوروبا  داخل  ال  حولها، 
ال  خا�سة  باإجراءات  معينة  جمموعة  اأفراد  بتخ�سي�س  ي�سمح  ال  االأوروبي  الف�ساء 
بال�سلب وال باالإيجاب. وميكن اأن نقّدم –هنا- ثلثة اأمثلة رئي�سة تخت�سر امل�سكل يف 

كل اأبعاده:
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المثال األّول: دور العبادة 

تقت�سي القوانني يف عديد من البلدان االأوروبية باأن الدولة ال متّول الن�ساطات 
اأمام اختلفاتهم  ت�ساوي بني مواطنيها وتقف على احلياد  اأنها  الدينية على اعتبار 
الدينية واملذهبية. لكن عمليًا، يحظى امل�سيحيون مبوروث �سخم من الكنائ�س ودور 
حني  يف  العلمانية.  املعا�سرة  الدول  قيام  وقبل  الو�سيط  الع�سر  منذ  توّفر  العبادة 
هنا  ا�ستثناءات  بع�س  اإاّل  للم�سلمني.  عبادة  ودور  م�ساجد  املا�سي  يف  توجد  تكن  مل 
وهناك. فكيف ميكن توفري دور عبادة للأعداد املتزايدة من امل�سلمني بفعل الهجرة 
ثم اال�ستقرار واالندماج؟ وكيف �سيمّول اإن�ساء امل�ساجد التي تعترب حّقًا ال جدال فيه 

للم�سلمني مبقت�سى املبداأ االأوروبي احلديث للحرية الدينية؟

المثال الثاني: التعليم الديني 

ت�سمح القوانني يف عديد من البلدان االأوروبية بتوفري تعليم ديني لكل املجموعات 
الثقافية؛ اإّما بالتوازي مع التعليم العام االإجباري اأو باالندماج يف �ضلبه، لكن ي�ضرتط 
الد�ستورية للدول، وهذا يطرح م�ساكل عديدة  اأن ال يخالف املبادئ  التعليم  يف هذا 
ومعّقدة، اإذ اإّن بع�س امل�سّلمات التي تعّود امل�سلمون عليها منذ قرون قد تبدو مناق�سة 
لتلك املبادئ. ثّم اإّن امل�سلمني يف اأوروبا لهم اأ�سول خمتلفة ومرجعيات خمتلفة، لذلك 
يعجزون يف عديد من االأحيان عن تقدمي م�سمون تعليمي موّحد بينهم، فل يفيدون 
الديني  التعليم  واإيطاليا، الإدماج  اأملانيا  الدول، مثل  التي متنحها بع�س  الفر�س  من 

اخلا�س �سمن الربامج التعليمية احلكومية.

المثال الثالث: الجمعيات الدينية 

االأوروبية،  البلدان  كل  يف  كبرية  بحرية  ون�ساطها  اجلمعيات  تكوين  يحظى 
بتمويلت  حتظى  التي  اجلمعيات  على  اإاّل  الغالب-  -يف  الفعلية  الرقابة  متار�س  وال 
اإلى  اأن ال تخرق القوانني العامة للبالد، فال تدعو  حكومية. ويفرت�ض يف اجلمعيات 
العنف اأو كراهية االآخر مثاًل. لكن، لنفرت�ض اأن جمعيات تتوّلى ن�ضر فتاوى ابن تيمية 
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اأو كتابات �سّيد قطب وحممد قطب عن اجلاهلية اجلديدة،  يف الرباءة من الكّفار، 
وتقوم بتنزيل هذه املقوالت يف الواقع االأوروبي ب�سفة غري مبا�سرة، فاإنه ي�ستحيل –
تقريبًا- متابعتها من الناحية القانونية، وال توجد اأ�سًل اآليات وطنية اأو اأوروبية ت�سمح 
بذلك. فالقول –مثًل- باأن الكافر جزاوؤه القتل لي�س جرمية، واإمنا ي�سبح جرمية اإذا 
قيل علنا: اإّن عليكم اأن تقتلوا فلنًا، بالتحديد، الأنه كافر. وعليه ميكن جلمعيات اأن 
تن�سط ع�سرات ال�سنني يف التهيئة للعنف والقتل بكل حرية ويف العلن، ودون اأن تخ�سى 

اأية حما�سبة من اأي طرف وهي حت�سد العقول واالأتباع دون رادع. 

الأ�سحاب  ميكن  �سخمًا  فراغًا  ثّمة  اأن  الثلثة  االأمثلة  هذه  خلل  من  وا�سح 
ودون  ع�سر  دون  منه  كبرية  اأجزاء  على  وي�سيطروا  اإليه  يت�سّللوا  اأن  اخلبيثة  النوايا 
النوع من  ال�سرورية ملواجهة هذا  االآليات  االأوروبية قد وّفرت  املعاهدات  رادع. فهل 

التحديات؟

النظام األمني األوروبي

عندما اأعلن ر�ضميًا عن معاهدة »ما�ضرتيخت«، يوم 1992/2/7، كانت اأوروبا   
منت�ضية بانتهاء احلرب الباردة و�ضقوط حائط برلني، وكانت ت�ضعر باأنها تخّل�ضت من 
كابو�س املواجهة النووية بني العملقني االأمريكي وال�سوفيتي، تلك املواجهة التي كان 
يرّجح اأن حت�سل على اأرا�سيها لو اندلعت يومًا ما. لقد عا�ست اأوروبا حوايل ن�سف 
اأو التدخل  القرن على هذا الرعب، وكان هاج�سها االأمني االأ�سا�سي احلرب النووية 
الع�سكري ال�سوفيتي. وال اأحد كان يفكر –اآنذاك- يف ق�سية االإرهاب والتطّرف، مع 
اأو الفو�سوية،  اأوروبا، عرفت مع بع�س املنظمات ال�سيوعية  اأنها ق�سية لها تاريخ يف 
ومع �ضخ�ضيات م�ضهورة عامليًا مثل »كارلو�ض«. لكنها كانت تبدو ق�ضية منتهية بانتهاء 
على  لليربالية  �ساحقًا  انت�سارًا  الباردة  احلرب  نهاية  بدت  كما  الباردة.  احلرب 
غرميتها االأيديولوجيا ال�ضيوعية، فجاءت معاهدة »ما�ضرتيخت« ليربالية باالأ�ضا�ض، 
تراهن على التبادل احلّر حلّل امل�ساكل االقت�سادية والتقريب بني املجموعات الب�سرية. 
ففي تلك الظرفية، كان من ال�سعب اخلروج من هذه الروح املتفائلة وا�ست�سراف اأنواع 
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جديدة من املخاطر واأ�سكال م�ستحدثة من العنف.

معاهدة  لقد جاءت  غائبًا متامًا)1(.  يكن  االأمني مل  امل�سكل  فاإن  ذلك،  ومع   
اأ�ض�ضت ما كان يدعى »املجموعة االقت�ضادية  »ما�ضرتيخت« تطّورًا ملعاهدات �ضابقة 
االأوروبية« )CEE(. وكانت ق�سية الهجرة غري ال�سرعية وارتدادات الو�سع يف ال�سرق 
�سنة  وتاأ�ّس�ست  االأمنية.  الق�سية  طرح  اإلى  –�سابقًا-  االأوروبيني  دفعت  قد  االأو�سط 
1971 جمموعة �سبه ر�سمية بني فرن�سا وبلجيكا واأملانيا االحتادية واإيطاليا ولك�سمبورغ 
وبريطانيا وهولندا دعيت »جمموعة بومبيدو« وطرحت على نف�ضها التفكري يف �ضبل 
احلماية االأمنية للف�ضاء االأوروبي امل�ضرتك، ثم ان�ضمت اإلى هذه املجموعة –الحقًا- 
 )1984( واإ�سبانيا   )1983( والرنويج   )1981( واليونان   )1980( تركيا  من:  كّل 
والربتغال و�سوي�سرا )1985( وفنلندا )1987( والنم�سا ومالطا )1988(. وقد عملت 

هذه املجموعة من الدول على ت�سّور نظام لتبادل املعلومات االأمنية بني اأجهزتها.

تن�سيقية  جمموعة   1975 االأول(  )كانون  دي�سمرب  بداية  يف  ظهرت  كما   
لوزراء  اجتماع  اأثناء  �ضدر  بقرار  تاأ�ض�ضت  »تريفي«،  مبجموعة  عرفت  اأخرى  اأمنية 
خارجية املجموعة االقت�سادية االأوروبية عقد بروما يف ذلك التاريخ. وكان املطلوب 
عقد اجتماعات دورية لهوؤالء الوزراء اأو ملن ينوب عنهم من كبار امل�سوؤولني االأمنيني 

للتباحث يف تن�سيق ال�سيا�سات االأمنية.

و�ضوي�ضرا  النم�ضا  داخلية  وزراء  يجمع  الذي  فيينا«  »نادي  تاأ�ض�ض  ويف 1979، 
وفرن�سا واأملانيا االحتادية واإيطاليا، وكانت مهمته اأكرث حتديدًا، اإذ عهد اإليه بالتفكري 
االهتمام  مع  تخ�سي�سًا،  االإرهاب  مكافحة  جمال  يف  االأمنية  ال�سيا�سات  تن�سيق  يف 
– النم�سا  وكانت  ال�سرقية.  اأوروبا  بلدان  من  ال�سيا�سي  اللجوء  طالبي  عدد  بتنامي 
اآنذاك- معربًا من معابر هوؤالء اللجئني، كما كانت لها علقات خا�سة  باملنظمات 
اأنه  على  اللجوء  اإلى  ينظر  كان  الذي  الفريق  هذا  حمور  كانت  لذلك  الفل�سطينية، 

)1( توجد درا�سات عديدة تقّدم بتف�سيل املو�سوع االأمني يف اأوروبا وتطّورات النظرة اإليه، يراجع مثًل:
André Dumoulin, Raphael Mathieu, Gordon Sarlet : La politique européenne de sécurité et de défense (PESC), 
genèse, structuration, ambition et limites. Bruxelles, Bruylan, 2003.
Fabien Terpan : La politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. La documentation française, 2010.
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جلوء الهاربني من اجلحيم ال�سيوعي، واإلى االإرهاب على اأنه مرتبط بق�سية ال�سرق 
التي  النوعية  اال�ضرتاتيجية  التغريات  مدى  املثال  هذا  خالل  من  ونرى  االأو�ضط، 

ح�سلت مع تغرّي العقود.

وقد ا�ست�سعرت الواليات املتحدة –اآنذاك- خطورة اأن يتجه االأوروبيون اإلى   
مناق�سة ق�ساياهم االأمنية خارج اإطار منظمة احللف االأطل�سي، مدركة يف االآن ذاته 
�سفري  بتعيني  فقامت  املنظمة.  تلك  لعمل  التقليدي  االإطار  تتجاوز  الق�سايا  هذه  اأن 
متخ�س�س يف ق�سية حماربة االإرهاب، ودفعت اإلى تكوين جمموعة عمل اأخرى دعيت 
»جمموعة كوانتيكو« )Quantico( تاأ�ّس�ست �سنة 1979 و�سمت م�سوؤولني اأمنيني من 
الواليات املتحدة واأملانيا، وفرن�ضا واإجنلرتا وال�ضويد واأ�ضرتاليا وكندا. والوا�ضح من 
خالل هذه الرتكيبة رغبة الواليات املتحدة يف تو�ضيع الق�ضية االأمنية اإلى خارج اأوروبا 
وجعل  االإرهاب،  �سّد  العاملية  للحرب  القائد  الوقت-  ذلك  -منذ  نف�سها  وتن�سيب 
تاأ�سي�س  التوّجه مع  الفل�سطينية حتديدًا. وقد تدّعم هذا  االإرهاب مرتبطًا بالق�سية 
االأمريكية  املخابرات  من  م�سوؤولني  املّرة  هذه  جمع  الذي   )Berne( برين«  »نادي 
اأّول وحدة من  واأن�ساأ  للت�سّدي للإرهاب،  االأمنية  الو�سائل  بتطوير  وتعّهد  واالأوروبية 
ال�ضفر  جوازات  مطاردة  يف  والتن�ضيق  العربية،  باللغة  ين�ضر  ما  ملتابعة  »امل�ضتعربني« 

العربية املزّورة)2(. 

من تريفي إلى شينغان

وزراء  قّرر  �سنة 1986 عندما  االأّول من  ال�سهر  االأكرب يف  املنعرج  وقد ح�سل 
اإليها  عهد  ر�ضمية  هيئة  اإلى  »تريفي«  جمموعة  حتويل  االأوروبية  املجموعة  خارجية 
بتن�سيق ال�سيا�سات االأمنية االأوروبية، �سواء يف جمال الت�سّدي للمتاجرة باملخدرات، اأو 
الت�سّدي للإرهاب الذي ظّل مرتبطًا اإلى ذلك احلني بالو�سع يف ال�سرق االأو�سط، كما 
عهد اإليها بالعمل على التقريب بني االأحكام الق�سائية املختلفة يف الف�ساء االأوروبي 
التي يحاكم بها املتهمون يف ق�سايا املخدرات واالإرهاب. وقد اأعلن ر�سميًا عن قيام 

)2( يراجع: 
L’Europe des polices et de la sécurité intérieure. Sous le direction de Didier Bego. Edition complexe, 1992.
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هذه الهيئة يف اأبريل )ني�سان( من �سنة 1986، وكلمة »تريفي« )Trevi( ت�سري اإلى 
النافورة امل�سهورة يف روما، التي كان النا�س قدميًا يعتقدون اأنها حتّقق اأماين من يرمي 
فيها بقطعة نقدية، لكن الكلمة لها يف احلقيقة معنى اآخر، اإذ اإن حروفها باللتينية 
راديكالية   ،)Terrorisme( اإرهاب  للكلمات:  االأولى  احلروف  جتمع   )Trevi(
 Violence( دويل  وعنف    )Extrémisme( تطرف   ،)Radicalisation(
internationale( . وعندما اأقّرت معاهدة »ما�ضرتيخت« �ضنة 1992، كانت هيئة 
»تريفي« ت�ضّم اأربعة فرق عمل اأمني: »تريفي 1« املتخ�ض�ض يف االإرهاب، و»تريفي 2« 
علوم اجلرمية  املتخ�س�س يف   »3 و»تريفي  االأمنية،  التقنيات  تطوير  املتخ�ض�ض يف 
واملخدرات، و»تريفي 4« املتخ�س�س يف متابعة النتائج االأمنية ملبداأ حرية التنّقل. ومن 
اأهّم منجزات هيئة »تريفي« اأنها و�ضعت نظامًا اإعالميًا م�ضرتكًا يجمع املعلومات حول 

االإرهابيني وداعميهم والو�سائل امل�ستعملة من قبلهم.

واأملانيا  فرن�ضا  كانت  الهيئة،  هذه  فيها  تكّونت  التي  نف�ضها  الفرتة  ويف   
ولك�سمبورغ قد �سهدت جتربة متميزة يف جمال حرية التنقل، وذلك من خلل عقد 
الثلثة(  البلدان  اإلى قرية تقع على احلدود بني  باتفاق �سينغان )ن�سبة  اتفاق دعي 
الديوانية  املراقبة  ومن  ال�سفر  تاأ�سرية  من  الدول  هذه  بني  امل�سافرين  اأعفى  الذي 
انتهت  ومعقدة  طويلة  مفاو�سات  ح�سلت  �سنوات  خم�س  مدى  وعلى  الب�سائع.  على 
بتو�سيع هذه التجربة واالإعلن ر�سميًا، يوم 1990/6/19، عن النظام املعروف اإلى 
اليوم بنظام �سينغان، وكان ي�سّم –اآنذاك- فرن�سا واأملانيا وبلدان البنلوك�س الثلثة: 
لك�سمبورغ وبلجيكا وهولندا، وان�سمت اإليه اإيطاليا �سنة 1990، ثم اإ�سبانيا والربتغال 
�سنة 1991. وهو ي�سّم حاليًا )26( بلدًا، منها )22( بلدًا من االحتاد االأوروبي )من 
اإيطاليا،  بلجيكا،  فرن�سا،  اأملانيا،  هي:  حاليًا  املن�سوية  والبلدان  بلدًا(،   »28« اأ�ضل 
املجر،  اليونان،  اإ�ستونيا،  ال�سويد،  �سوي�سرا،  فنلندا،  اإ�سبانبا،  الدمنارك،  النم�سا، 
اأي�سلندا، ليتونيا، لي�ستن�ستاين، لك�سمبورغ، ليتوانيا، مالطا، الرنويج، هولندا، بولونيا، 

الربتغال، ت�سيكا، �سلوفاكيا، �سلوفينيا.  

ال نبتعد عن احلقيقة اإذا قلنا: اإّن نظام »�ضينغان« ميّثل املرجعية االأمنية الأوروبا، 
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النظامني  وكال  وال�ضيا�ضية.  االقت�ضادية  مرجعيتها  »ما�ضرتيخت«  نظام  ميّثل  مثلما 
يقومان على مبداأ حرية التنقل، اإذ اعتمد »�ضينغان« فكرة ب�ضيطة مفادها اأن ما هو 
م�سموح بالتنقل داخل اأحد البلدان املوقعة على االتفاقية، ي�سبح م�سموحًا له بالتنّقل 
داخل جمموع هذه البلدان، �سواء تعّلق االأمر مبواطني البلدان اأو باملهاجرين املقيمني 
فيها اأو امل�سافرين العر�سيني الذين دخلوا اإليها، اأو الب�سائع التي خ�سعت للمراقبة يف 
اأحد تلك البلدان. ويف �ضبيل تي�ضري عمل اأجهزة االأمن، ت�ضّمن نظام »�ضينغان« مبداأ 
اإر�ضاء قاعدة معلومات اأمنية م�ضرتكة، اإذ يتعنّي على كل بلد اأن يتقا�ضم مع االأع�ضاء 
االآخرين كل املعلومات االأمنية املتوافرة لديه، واأن تعترب كل القرارات باملنع اأو القبول 
اأو اال�ستباه يف اأ�سخا�س معينني، قرارات ملزمة للجميع اإذا اتخذت من قبل بلد من 
البلدان املوقعة على االتفاقية. اأّما بالن�سبة اإلى اللجوء ال�سيا�سي، فقد مّت االتفاق على 
ي�سبح  اللجوء  حّق  البلد  هذا  يف  منح  ما  واإذا  طالبه،  فيه  حّط  بلد  اأّول  مينحه  اأن 
م�ضموحا له بالتنّقل داخل كل الف�ضاء امل�ضرتك. كما اأن رف�ض البلد ملنح حق اللجوء اأو 

منح التاأ�سرية ل�سخ�س يلزم البلدان االأخرى بهذا القرار.

مل ي�ضلم النظام االأمني االأوروبي، ممثاًل مبعاهد »�ضينغان«، من االأزمات منذ   
تاأ�سي�سه الفعلي �سنة 1990. تكفي االإ�سارة اإلى اأنه مل يتطابق قط مع حدود اأوروبا، 
اإليه، وظّلت م�ساحلها االأمنية  –مثًل- منذ البداية االن�سمام  اإذ رف�ست بريطانيا 
تعاون وثيق، وقد ترّتب على ذلك وجود  الرغم من وجود  با�ستقلل عنه على  تعمل 
اأوروبا، ويتهمها عديد من الدار�سني  �سيا�سة بريطانية يف االإرهاب تختلف عن بقية 
باأنها كانت �سيا�سة اأنانية عقدت الو�سع على اأوروبا مقابل خدمة م�ساحلها الذاتية. 
ومي�سي البع�س االآخر اإلى اتهامها باأنها مثلت قاعدة خلفية للجماعات االإرهابية. بيد 
اأن بريطانيا مل ت�سلم بدورها من االإرهاب، فقد �سهدت �سنة 2005 تفجريات لندن 
التي اأودت بحياة )56( �سخ�سًا، باالإ�سافة اإلى اأكرث من )700( جريح. ويف ال�سنة 
املا�سية )2015(، قتل )30( بريطانيا من اأ�سل )39( قتيًل يف االعتداء االإرهابي 
الذي ح�سل يف مدينة �سو�سة التون�سية، ومن املرّجح اأّن هذه العملية االإرهابية كانت 
موجهة –اأ�سا�سًا- �سّد بريطانيا. وقد دفعت هذه العملية بريطانيا اإلى تغيري �سيا�ستها 
يف �سوريا وقبلت الطلب الفرن�سي بامل�ساركة يف ق�سف اجلماعات االإرهابية هناك. 
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اأف�سل من �سيا�سة التن�سيق االأوروبي، ناهيك  اأنها لي�ست  اأثبتت  فال�سيا�سة احلمائية 
عمليات  ت�ضهد  مل  »�ضينغان«  لنظام  االأوائل  املوؤ�ض�ضني  من  كانت  التي  اأملانيا  اأن  عن 
اأو االإخفاق يف  النجاح  لي�ض �ضبب  اإرهابية كبرية داخلها، فنظام »�ضينغان« يف ذاته 

مواجهة االإرهاب)3(.

األزمة غير المسبوقة

بيد اأن كل االأزمات التي �سهدها نظام �سينغان منذ تاأ�سي�سه مل تبلغ احلجم   
واخلطورة يف الواقع امل�سهود يف ال�سنة املا�سية )2015(، وقد توّقع اأكرث من م�سوؤول 

وحمّلل اأوروبي بارز اأن ينهار هذا النظام، بعد اأن مّر باأزمتني عا�سفتني. 

فاالأزمة االأولى هي اأزمة اللجئني الذي قدموا من �سوريا، واإن مل يكونوا جميعًا 
تفرت�ض  حني  ففي  ال�ضيا�ضي.  اللجوء  طلبات  تنظيم  قواعد  فيها  وانتهكت  �ضورّيني، 
اللجوء  قبول  قرار  اتخاذ  اال�ستقبال  يف  االأّول  البلد  يتوّلى  اأن  بها  املعمول  القوانني 
من عدمه، فاإن ما ح�سل هو حتّول هذه البلدان اإلى جمّرد بلدان عبور )ترانزيت( 
وقد  اأملانيا.  وخ�سو�سًا  اللجئني،  لدى  فيها  املرغوب  البلدان  اإلى  الطلبات  وحتويل 
راأى العامل كّله تخبط االأوروبيني اأمام موجات اللجئني وغياب قرارات موّحدة بهذا 
ال�ساأن، مع اأن االأزمة كانت متوّقعة منذ بداية الثورات العربية. وقد �سعت مالطا، التي 
واجهتها منذ 2012-2013، وهي –اأي�سًا- ع�سو يف معاهدة �سينغان، اإلى ا�ستباقها 
جدوى.  دون  ظّلت  م�ساعيها  لكن  ال�سرورية،  واال�ستعدادات  املنا�سبة  بالقرارات 
بع�س  تعّر�ست  بينها،  كوتات  بنظام  الّلجوء  اأعباء  توزيع  االأوروبيون  قّرر  وعندما 
بكثري  اأقل  جلوء  بطلبات  حظيت  –مثًل-  فالربتغال  االإهانة،  ي�سبه  ما  اإلى  البلدان 
من الكوتا املخ�س�سة لها، فل اأحد من اللجئني كان يريد اأن تكون نهاية مغامرته 
ال�ّساقة البلد االأقّل منّوًا يف اأوروبا. فمن الوا�سح اأّن العامل ال يتعامل مع اأوروبا على 

)3( ميكن احل�سول على معلومات اأكرث تف�سيل على مواقع متخ�س�سة مثل:
 Sécurité européenne. Dossier Le Monde diplomatique (www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/securiteeurop-
eenne)
Historique de la construction europeenne de la défense (http://www.defense.gouv.fr/dga/international2/coopera-
tion/historique-de-la-construction-europeenne-de-la-defense)
Site de l’Europol (www.europol.europe.eu)
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اأنها ف�ضاء م�ضرتك، وال ي�ضاوي فيها بني البلدان الغنية مثل اأملانيا والبلدان االأقّل غنى 
مثل الربتغال اأو الدول ال�سرقية. 

واالأزمة الثانية هي املوجة االإرهابية التي بداأت يف ال�سهر االأّول من �سنة 2015   
با�ضتهداف مقّر ال�ضحيفة الفرن�ضية ال�ضاخرة »�ضاريل اإيبدو« ومتجر يهودي )»12« 
قتيًل يف العملية االأولى واأربعة قتلى يف الثانية( وانتهت بالعملية ال�سخمة التي ح�سلت 
يوم 2015/11/13 يف باري�س، وذهب �سحيتها )130( قتيًل و)352( جريحًا، وكانت 
اأكرب اعتداء �سهدته فرن�سا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية والعملية االأ�سخم يف تاريخ 
اأوروبا، من حيث عدد القتلى بعد تفجريات مدريد �سنة 2004 )»191« قتيًل(. وتبنّي 
يف االأثناء كيف اأفادت ال�سبكات االإرهابية من حرّية التنّقل داخل الف�ساء االأوروبي، 
وكيف كانت القواعد اخللفية للإرهابيني موجودة خارج فرن�سا. وقد عمدت ال�سلطات 
الفرن�ضية اإلى التعطيل الر�ضمي لنظام »�ضينغان« مبنا�ضبة القمة العاملية للمناخ،  ومع 
اأن هذا القرار كان قد اتخذ قبل العملية االإرهابية ليوم 11/13، فاإنه يوؤّكد مع ذلك 
اأّن ال�ضلطات االأمنية مل تكن لها الثقة التامة يف نظام »�ضينغان«، وهذا اأمر ذو داللة 
عنه،  �سرا�سة  االأكرث  واملدافع  النظام  لهذا  االأّول  املوؤ�س�س  كان  بلد  من  ياأتي  عندما 
فكيف ميكن بعد ذلك اإقناع غريه باأن االأمور على ما يرام، واأن ما ح�سل �سنة 2015 ال 
يدفع اإلى املراجعة اجلذرية للنظام القائم؟ بل هل �ست�ستمّر فرن�سا نف�سها يف الدفاع 
عن هذا النظام الذي مل ي�سمن لها اأمنها، ال �سيما بعد اأن ات�سح اأن القواعد اخللفية 
للإرهابيني كانت موجودة يف بلدان اأوروبية جماورة، واأن تبادل املعلومات االأمنية مل 

يح�سل بال�سفة املطلوبة؟ 

لقد بيّنا من خلل هذه الورقة اأن النظام االأمني االأوروبي لي�س جمرد �سل�سلة 
من االإجراءات التقنية، واإمنا هو فل�سفة مرتبطة مببداأ حرية التنّقل وبالليربالية التي 
للفل�سفة  حتديًا  النظام  هذا  ارجتاج  ميثل  لذلك  االأوروبية،  الوحدة  عليها  تاأ�س�ست 
التي متثل معاهدة  اأوروبا على عمادين: »ما�ضرتيخت«  االأوروبية برمتها. لقد قامت 
احلدود  تتقاطع  مل  ولئن  اأمنيًا.  اتفاقًا  متّثل  التي  و»�ضينغان«  واقت�ضادية،  �ضيا�ضية 
بني العمادين تقاطعًا تاّمًا، مثلما راأينا، فاإن االأكيد اأنه مل يوجد –اأي�سًا- من بديل 
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لهذا اأو ذاك اإاّل البقاء يف احلدود املحلية والتخلف عن الركب االأوروبي. فالتحديات 
املطروحة على نظام »�ضينغان« هي حتديات اأمام الركب االأوروبي كّله، واأمام تطّور 
بداأ منذ نهاية احلرب الباردة وقد ينتهي مع بداية احلرب �سد االإرهاب، التي نظرت 
اإليها اأوروبا منذ 2011/11 على اأنها حرب اأمريكا اأ�سا�سًا، لكنها تراها اليوم، ومنذ 
2015/11/13، قد حتّولت حربًا اأوروبية باالأ�سا�س. فكاأّن التاريخ ُيعيد نف�سه. اإذ جتد 
اأوروبا نف�سها اأمام التحّدي اّلذي واجهته الواليات املتحدة �سنة 2001: كيف ميكن اأن 
ت�سلك �سيا�سة اأمنية ناجحة �سّد االإرهاب االإ�سلمي، دون التعّدي على حقوق مواطنيها 
ومهاجريها املنتمني اإلى االأقلية امل�سلمة فيها، ودون االإ�سرار بعلقاتها التقليدية مع 

البلدان ذات االأغلبية امل�سلمة، وخ�سو�سًا املحيطة بها من اجلنوب؟ 

مراجعات محدودة أم أزمة تأسيس؟

بالعودة اإلى االأمثلة الثلثة التي عر�سناها يف البداية )دور العبادة، التعليم،   
اأوروبا لي�ست لها �سيا�سات وروؤى وا�سحة، واخلطر هو اعتماد  اأن  اجلمعيات(، نرى 
موا�سلة  اأو  عميقة،  و�سكانية  اجتماعية  تطورات  مواجهة  يف  فقط  االأمنية  املعاجلة 
على  بال�سيطرة  املتطرفة  و/اأو  الطائفية  للمنظمات  �سمحت  التي  النعامة  �سيا�سة 

جمال وا�سع من ال�ساأن االإ�سلمي االأوروبي.

نرى  اأن  يكفي  التحديات.  مواجهة  يف  غريبًا  نظر  ق�سر  اأوروبا  اأثبتت  كما   
الليبية  االأزمتني  بداية  منذ  متوّقعة  كانت  اأنها  مع  الّلجئني،  اأزمة  اأمام  التخّبط 
واأجهزة بريوقراطية معقدة يجعل من  البلدان  وال�سورية. لكن وجود عدد كبري من 
قرارات  اإلى  الو�سول  –اأحيانًا-  ال�سعب  من  بل  ب�سرعة،  القرارات  اتخاذ  ال�سعب 
اأ�سًل. وهذا ما ميّيز الو�سع االأوروبي عن الو�سع االأمريكي، فالواليات املتحدة عندما 
اإلى م�ساورات مع  )اأيلول(2001 مل تكن حمتاجة  �سبتمرب  بعد 11  االإرهاب  واجهت 
وطنية  وحدة  قيام  �سهدت  كما  حا�سمة،  راأتها  التي   القرارات  التخاذ  اأخرى  بلدان 
�سّماء يف وجه االإرهاب. اأّما اأوروبا فهي �ستواجه االإرهاب باآليات معّقدة وبطيئة، وهذا 
اأمر لن يكون يف �ساحلها. واإذا ما تراجعت بع�س البلدان عن �سيا�سة التكامل االأمني، 
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فاإنها �ستهّدد النظام االقت�سادي االأوروبي، اإذ ترتبط حرية املبادالت التجارية بحرية 
تنّقل االأ�سخا�س والعك�س بالعك�س.

وعلى خلف ما كان �سائدًا يف ال�سبعينيات، مل تعد م�سادر االإرهاب خارجية   
وم�ستوردة من ال�سرق االأو�سط ومرتبطة بق�سية دولية، لقد اأ�سبحت م�سادر االإرهاب 
االأوروبية واملتعلمني يف املدار�س  اأوروبية �سرفة، واالإرهابيون من حاملي اجلن�سيات 
�سيدفع  املنا�سبة،  القرارات  اتخاذ  عن  ال�سيا�سيني  عجز  اأن  املرّجح  ومن  االأوروبية. 
اإلى البحث عن »كب�ض فداء« يقّدم اإلى الراأي العام ليكون ال�ضحية وي�ضتقطب م�ضاعر 
اخلوف والكراهية، وقد يكون املهاجر الب�سيط الذي �سيحّول اإلى �سبح يهّدد االأمن، مع 
اأّن اجليل االأّول من املهاجرين مل ميار�س االإرهاب، واأّن االأبناء واالأحفاد الذين ولدوا 
وتعلموا يف اأوروبا هم الذين ظهرت بينهم هذه االآفة؛ وقد يكون كب�س الفداء االإ�سلم 
يف املطلق ودون متييز، مبا يجعل كل امل�ضلمني م�ضتبهًا فيهم، وينّمي »االإ�ضالموفوبيا« 
يف املجتمعات االأوروبية. و�سيكون هذا الو�سع هدية ثمينة تقّدم للجماعات املتطرفة؛ 
اإذ اإنها ت�ستفيد من هذا املناخ ملزيد من التلويح بالعداء للإ�سلم حلمايته، وت�ستقطب 
اأفرادًا عاديني يجدون اأنف�سهم �سحية العن�سرية والت�سويه والتهمي�س، و�ستجد فتاوى 
املواجهة بني »امل�ضلمني« و»الكفار« تربة لالنت�ضار بني الفئات االأكرث ت�ضّررًا من هذا 

الو�سع العام.

االأخري  الت�سريح  من  االأوروبية  النظر  ق�سر  �سيا�سة  على  داللة  اأبلغ  ولي�س   
جمعية  اإن  فيه:  قال  وقد  كامريون،  دافيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  عن  ال�سادر 
»االإخوان امل�ضلمني« معرب ممكن للتطرف. فمن الغريب اأن ي�ضدر هذا الت�ضريح من 
بريطانيا التي احت�ضنت »االإخوان« على مدى اأكرث من ع�ضرين �ضنة، ووّفرت لهم املالذ 
االآمن بعد خروجهم من ال�سودان يف الت�سعينيات، ف�سًل عن تنظيمات و�سخ�سيات 
اأكرث راديكالية مثل: »حزب التحرير« واأبي قتادة، ومركز املقريزي، والقائمة طويلة، 
فات  فكيف  والراديكالية.  االإخوانية  للتنظيمات  املالية  القاعدة  لندن  تعترب  كما 
بريطانيا هذا االأمر ومل تتفطن اإليه اإاّل يف االأ�سابيع االأخرية من �سنة 2015؟! بيد اأن 
ت�سريح كامريون ميثل حتّواًل مهّمًا، ال فقط من جهة اأنه حتّول يف املوقف الربيطاين، 
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لكن –اأي�سًا- من جهة اأنه يقحم مفهومًا جديدًا هو التنظيمات التي ميكن اأن متثل 
معربًا للإرهاب، واإن مل تكن ت�ساند االإرهاب �سراحة. والواقع اأن هذا هو لّب املو�سوع، 
التنظيمات  ت�سّيق اخلناق على  ما مل  والعنف  والتطّرف  االإرهاب  تقاوم  لن  فاأوروبا 
اإذا تركتها تعمل بدعوى احلرية،  اأما  التي تن�سر ثقافة االإرهاب والتطرف والعنف. 
اأوروبا  اأن متنح  –اأي�سًاً-  يتطّلب  وهذا  راأينا.  ما  اإاّل  تكون  اأن  ال ميكن  النتيجة  فاإن 
التدّين  يف  احلّق  –طبعًا-  ومنها  املجاالت،  كل  ويف  كاملة  حقوقها  امل�سلمة  اأقلياتها 
)اإقامة امل�ساجد، وال�سعائر، و... اإلخ(، كي ال يندفع بع�س اأفرادها اإلى االرمتاء يف 

اأح�سان ال�سبكات واملنظمات املتطرفة التي متثل منظمات عبور نحو االإرهاب. 

في عدم كفاية الحلول األمنية

من امل�ستبعد يف الوقت احلا�سر اأن نرى اأوروبا تفتح م�ساورات جدية لتحديد 
�ضيا�ضة دينية اأوروبية م�ضرتكة، مثلما حددت يف ال�ضابق �ضيا�ضات اقت�ضادية اأو تعليمية 
متباينة  بل  خمتلفة،  االأوروبية  للبلدان  الدينية  التاريخية  التجارب  اإن  اإذ  م�ضرتكة، 
اأن  ك�سف  قد   2004 �سنة  اأوروبي  د�ستور  اإر�ساء  م�سروع  اأّن  نتذّكر  اأن  يكفي  اأحيانًا. 
اأكرب امل�سائل اخللفية تت�سل بامل�ساألة الدينية حتديدًا، فقد طالب البع�س –اآنذاك-  
بالتن�ضي�ض يف توطئة الد�ضتور على اجلذور امل�ضيحية للهوية االأوروبية، بينما اعرت�ض 
البع�س االآخر ب�سّدة على هذه الفكرة، معتربين اأنها متثل خرقًا ملبداأ العلمانية وتنّكرًا 
جلوهر النظام االأوروبي الذي ن�ضاأ مع �ضالم »و�ضتفايل« )1648( الذي اأنهى احلروب 
الدينية بفتح م�سار احلياد الديني للدول االأوروبية.  لكن، اإذا تابعنا امل�ساألة على اأر�س 
الواقع، نرى كم �سهدت اأوروبا عمليا من تغريات يف جمال العلقة بالدين على امتداد 

العقدين االأخريين.

والقوي  املبا�سر  التعبري  اإلى  والتحّول  االإ�سلمي  للح�سور  تو�سع  –طبعًا-  ثمة 
مراحل:  بثلث  مّر  قد  احل�سور  هذا  اأن  والواقع  غائمًا.  كان  اأن  بعد  احل�سور  لهذا 
مرحلة اأولى كان ميثل فيها ح�سورًا موقتًا للمهاجرين يف الف�ساء االأوروبي. ثم تلتها 
مرحلة ثانية اأ�سبح فيها ح�سورًا دائمًا، لكنه ظّل مرتبطًا بالهجرة، اأي اإنه كان يحمل 
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طابعًا اجتماعيًا، وكانت معار�سته تتنّزل يف املعار�سة العامة للهجرة، ويف احلاالت 
املت�سّددة عرب خطابات مناوئة للعرب ولي�س للإ�سلم. واأخريًا متثلت املرحلة الثالثة 
والقائمة حاليًا يف غلبة ال�سفة الدينية على هذا احل�سور، والتحّول من اخلطابات 

املعادية للمهاجرين وللعرب اإلى خطابات معادية للإ�سلم )االإ�سلموفوبيا(.

للقارة  الدينية  التحّوالت  من  جزءًا  اإاّل  ميثل  ال  االإ�سلمي  احل�سور  اأّن  بيد   
االأوروبية، وغالبًا ما ي�ستعمل للتغطية على حقائق اأخرى تت�سل بالعمق االأوروبي نف�سه. 
التقليدية،  الدينية  –اأي�سًا- تغريات عميقة يف مكوناتها  ت�سهد  اأوروبا  اأّن  فاحلقيقة 
اأو  طويلة  قرون  منذ  املوجودة  اأقلياتها  م�ستوى  يف  �سواء  الدين،  اإلى  عودة  وتعي�س 
اأغلبياتها امل�سيحية. فقد اأ�سبح للكني�سة الكاثوليكية ح�سور اأكرب يف التوجيه االجتماعي 
وال�سيا�سي، و�سار كّل م�سوؤول �سيا�سي بارز يف بلد ذي اأغلبية كاثوليكية ي�سعى اإلى لقاء 
البابا اأو ا�ستقباله. ويف البلدان ذات االأغلبية الربوت�ستانتية ت�سعى االأحزاب ال�سيا�سية 
–اأي�سًا- اإلى ا�ستقطاب بع�س ال�سخ�سيات الدينية الكاريزماتية. والعودة اإلى الدين 
متثل يف هذه احلاالت عودة اإلى موؤ�س�سات دينية موجودة منذ قرون، هجرها بع�س 
اأهلها زمنًا، لكنها ظلت موجودة ومتكّيفة مع اآليات عمل تتلءم مع النظم احلديثة، 
ال�سيا�سية والقانونية والثقافية، بعد عهود قدمية من النزاع. فدور العبادة التي كانت 
التمثيلية  وتنظيم  العائدين منهم،  لت�ستقبل جمّددًا  االأتباع مت�سعة  تراجع  ت�سكو من 
الدينية مل يتغرّي واإن تراجع ثقله ال�سيا�سي واالجتماعي، والعادات الدينية قد تعلمنت 
يف عديد من االأحيان لكنها ظّلت متقاطعة مع التاريخ الديني الأوروبا، مثل التوازي 
بني التقومي امل�سيحي والتقومي االإداري، والتكامل بني الزواج الديني والزواج املدين، 
التعار�س  وقلة  بالعلمانية،  مت�سكًا  الدول  اأكرث  يف  دينية  اأعياد  وجود  عن  والتغافل 
ا�ستعمال  الدينية )اأكل حلم اخلنزير، �سرب اخلمر،  ال�سائد واالأحكام  ال�سلوك  بني 
ا�سطرابات حاّدة يف  الدين ال حتدث يف هذه احلالة  اإلى  فالعودة  اإلخ(.  ال�سور... 
ال�سلوكيات اليومية، واإن طرحت م�ساكل من نوع اآخر ميكن ال�سيطرة عليها يف اإطار 
املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واالجتماعية العريقة، مثل ق�سايا االإجها�س اأو املوت الرحيم اأو 
برامج تدري�س التاريخ. واملجموعات الدينية ذات الوجود القدمي يف اأوروبا ال تطالب 
باأكرث من اأن يف�سح لها جمال التمثيلية يف املوؤ�س�سات القائمة، وال تطرح على نف�سها 
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تغيري هذه املوؤ�س�سات اأو تغيري املبادئ احلديثة التي قامت على اأ�سا�سها، مثل �سيادة 
ال�سعب ومدنية الدولة، وال تطمع يف اأن تعود باملجتمع اإلى و�سع اخل�سوع ملواقفها وما 

تراه احلقيقة.

هل اأفادت هذه املجموعات من بروز االإ�سلم االأوروبي كي ت�ستعيد اإلى حظريتها 
اإجابة مو�ضوعية على هذا  جزءًا من »االأبناء ال�ضالني«؟ ي�ضعب يف احلقيقة تقدمي 
من  نوع  وجود  ذلك  على  ويرتتب  االعتقاد،  هذا  يحملون  الكثريين  اأّن  بيد  ال�ضوؤال. 
االلتقاء املو�سوعي �سّد االإ�سلم بني ح�سا�سيتني متعار�ستني. فالبع�س من اأ�سحاب 
احل�سور  تنامي  اأمام  مهّددًا  اأ�سبح  دينهم  اأن  يرون  امل�سيحية  الدينية  احل�سا�سية 
االإ�سلمي، اإذ اأ�سبح االإ�سلم الدين الثاين يف اأوروبا من حيث عدد االأتباع، متقّدمًا 
ذات  البلدان  الربوت�ستانتية يف  االأقليات  وعلى  القدمي،  ذات احل�سور  اليهودية  على 
االأغلبية الكاثوليكية اأو الكاثوليكية يف عديد من البلدان ذات االأغلبية الربوت�ستانتية. 
اأّن عدد  اليهو-م�سيحي مبا  اأو  امل�سيحي  اأوروبا طابعها  تفقد  اأن  هوؤالء من  ويتخّوف 
امل�سلمني انتقل من ب�سعة اآالف يف بداية القرن الع�سرين اإلى ع�سرات املليني حاليًا. 
كما اأّن عدد االأطفال يف االأ�سر امل�سلمة هو اأكرب دائمًا من عددهم يف االأ�سر امل�سيحية، 

مهما كان الت�سنيف االجتماعي للأ�سرة. 

اأغلبية  اإلى  امل�سلمون  يتحّول  اأن  اإح�سائيًا  نظري جمّرد، ميكن  م�ستوى  ويف   
الثاين  الن�سف  �سهدها  التي  بالوترية  ارتفاع عددهم  توا�سل  اإذا  البلدان،  بع�س  يف 
زمنية طويلة  بفرتة  ومرتبط  واقعي،  ال�ضيناريو غري  هذا  لكّن  الع�ضرين،  القرن  من 
املتدينني  قبل  من  �سواء  �سافرة،  واأيديولوجية  �سيا�سية  الأ�سباب  ت�سخيمه  ويقع  جدًا 
اأو  اإلى الكني�سة،  اإلى ا�ستقطاب مواطنيهم للعودة  غري امل�سلمني الذي ي�سعون بذلك 
الدعوة االإ�سلمية التي ت�سعى اإلى احل�سول على  جمعيات  بع�س  قبل  من  –اأي�سًا- 
النوعية  القفزة  اأّن  فاحلقيقة  امل�سلمني.  عدد  من  بالت�سخيم  والتربعات  التمويلت 
تعود  اإمنا  املنق�سي،  القرن  الثاين من  الن�سف  االإ�سلمي يف  �سهدها احل�سور  التي 
يف اجلزء االأكرب اإلى الهجرة املكثفة التي فتحت لها اأوروبا اأبوابها بعد نهاية احلرب 
العاملية الثانية، وفناء املليني من العّمال يف احلرب، واحلاجة اإلى �سواعد فتية الإعادة 
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بناء املدن وال�سناعات املدّمرة، اإ�سافة اإلى توا�سل ا�ستثنائي للزدهار االقت�سادي 
هوؤالء  وكّل   .)1975  -1945 املظّفرة«:  )»الثالثون  �ضنة  ثالثني  مدى  على  القوي 
امل�سلمني املهاجرين مل يقدموا اإلى اأوروبا لن�سر الدعوة اأو تكوين اجلمعيات، وال كانت 
البوؤ�س  لهم اهتمامات دينية، واإمنا كان دافع هجرتهم اقت�ساديًا بحتًا فر�سه واقع 
يف  الو�سع  عن  نوعيًا  خمتلف  فهو  اليوم،  االأوروبي  الو�سع  اأما  االأ�سلية.  بلدانهم  يف 
منت�سف القرن املا�سي، فلم تعد هذه القارة مفتوحة اأمام املهاجرين، وال اقت�سادها 
االإ�سلمي  احل�سور  تنامي  ت�سّور  ميكن  فل  واحليوية،  النمّو  من  الدرجة  تلك  يف 
املهاجرين  با�ستقرار  ونهائيًا  قائمًا  واقعًا  اأ�سبح هذا احل�سور  واإن  نف�سها،  بالوترية 

واندماج اأبنائهم واأحفادهم يف جمتمعات الهجرة.

احل�سور  اأّن  العلمانية  احل�سا�سية  اأ�سحاب  من  عديد  يرى  اأخرى،  جهة  من 
االإ�سلمي اأ�سبح يهّدد املبداأ العلماين، وال يرون مهّمًا التوّقف عند تنامي عدد امل�سلمني، 
واإمنا املهم بالن�سبة اإليهم اأّن هذا احل�سور قد اأعاد احليوية  للكنائ�س التقليدية التي 
ال�ضرتداد  االإ�ضالمي  احل�ضور  من  تفيد  فهي  ال�ضابق،  يف  عليها  وانت�ضروا  حاربوها 
بع�س ما كانت قد خ�سرته يف املعارك العلمانية للقرن التا�سع ع�سر. فاخلطر ال ياأتي 
من االإ�سلم يف ذاته، واإمنا من تداعيات ح�سوره امليداين واالإعلمي. ثم اإّن اأجيااًل 
قد نا�سلت من اأجل العلمانية للتخل�س من �سطوة الكني�سة ومراقبتها حلرية التعبري، 
موؤلفات  اأو  �ساخرة  ر�سوم  اأو  م�سرحيات  ملنع  امل�سلمني  بتدّخل  اليوم  �ستقبل  فلماذا 
بدعوى اإ�ساءتها للإ�سلم، مع اأن مثلها موجه �سّد امل�سيحية وم�سموح بوجوده؟ وملاذا 
�ستقبل با�ستبدال �سلطة الكاهن والكني�سة ب�سلطة االإمام واجلمعية االإ�سلمية؟ لقد 
برزت هذه االحتجاجات بقّوة خلل منا�سبات عديدة تواترت منذ الق�سية ال�سهرية 

لكتاب »اآيات �ضيطانية« والفتوى التي �ضدرت �ضّد موؤلفه �ضلمان ر�ضدي �ضنة 1988.

تتقا�سمان  متعار�ستني  ح�سا�سيتني  من  املزدوج  التخّوف  هذا  تهدئة  ميكن  ال 
الراأي العام االأوروبي اأمام ح�ضور اإ�ضالمي غري قابل للرتاجع اإال ب�ضيا�ضات وا�ضحة 
تتخذها  وا�سحة  ومبواقف  املعطى اجلديد،  مع هذا  للتلوؤم  الدول  تتخذها  املعامل، 
بيئة  مع  للت�سالح  وامل�سالح،  املواقف  ومتباينة  متعّددة  وهي  امل�سلمة،  اجلاليات 
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حا�سنة تختلف جوهريًا عن املواطن االأ�سلية. لكن واقعيًا ال توجد مبادرات معّمقة 
من هذا الطرف وال من ذاك. وقد ترتب على ذلك هيمنة املجموعات االأكرث تطرفًا 
وخطابات  جهة،  من  ال�سيا�سي  االإ�سلم  جماعات  نفوذ  وتنامي  برمته،  امللف  على 
بالرغبة  ت�سعر  ال  امل�سلمني  االأغلبية من  اأّن  اأخرى. يف حني  االإ�سلموفوبيا من جهة 
يف الدعوة اأو اجلهاد على االأرا�سي االأوروبية، بل كّل طموح اأفرادها اأن يتمّكنوا مثل 
غريهم من العي�س ب�سلم، واحل�سول على العمل وامل�سكن والرعاية ال�سحية وتعليم 
اأبنائهم، وعدم التدّخل يف قناعاتهم اخلا�سة وحرياتهم ال�سخ�سية. بينما االأغلبية 
من االأوروبيني ال ي�سريهم وجود اأديان اأخرى، مبا اأن ح�سا�سيتهم الدينية �سعيفة من 
االأ�سل، وقد تعّودوا على مدى قرون على احلرية الدينية والت�سامح والتنّوع طاملا مل 

يوّظف الدين لغايات اأخرى.

تواجه اأوروبا اليوم حتديًا ثلثي االأبعاد، فالليربالية االقت�سادية اأ�سبحت على 
حمّك ال�سّك، ب�سبب تنامي البطالة و�سيا�سات التق�سف وانغلق االآفاق بوجه االأجيال 
من  ال�سابق  اجليل  بها  حظي  التي  واالمتيازات  باملكا�سب  تنعم  لن  التي  اجلديدة، 
ا�ستقرار ورعاية وم�ساعدات. وال�سيا�سات االأمنية مل تعد مطمئنة ب�سبب تغرّي طبيعة 
املخاطر واالنتقال من االإرهاب امل�ستورد اإلى االإرهاب املنتج حمليًا، بل امل�سّدر للخارج 
انطلقًا من اأوروبا، وقد تاأّكد هذا املنحى مع االأزمة ال�سورية. وتظّل قدرة احلكومات، 
وال�سيا�سات  القائمة  النظم  يف  جوهرية  تغيريات  اإدخال  على  متحدة،  اأو  منفردة 
الداخلية واخلارجية قدرة حمدودة، ب�سبب اخلوف من اال�سطدام بالناخبني وخ�سوع 
ال�سيا�سيني الآجال انتخابية متقاربة، وع�سر العمل على املدى الطويل، وتقارب ن�سب 

الت�سويت للأحزاب الرئي�سة، ومت�سك الناخبني باملاألوف واملكت�سب.

ويتمثل اخلطر اليوم يف النظر اإلى احل�سور االإ�سلمي من زاوية اأمنية بحتة، 
ثم الف�سل يف املعاجلة االأمنية ذاتها ب�سبب ارتباطها القوي بعوامل اأخرى معقدة، فل 
ميكن معاجلة االأعرا�س دون الت�سّدي الأ�سل الداء، وهذا الت�سّدي يتطلب مراجعات 

عميقة يف ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية، ويف املنظومة االأوروبية ذاتها.
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ملحق: اإلحصاءات لعدد المسلمين في أوروبا 

ويقيم  ديني،  اأ�سا�س  على  ال�سكان  اإح�ساء  االأوروبية  البلدان  من  عديد  متنع 
وتختلف  �سرعية،  غري  ب�سفة  االأوروبية  البلدان  يف  امل�سلمني  املهاجرين  من  عديد 
التقديرات ب�سّم م�سلمي رو�سيا واجلزء االأوروبي من تركيا. فلهذه االعتبارات وغريها 
يف  املبالغة  تقع  ما  وغالبًا  دقيقًا،  حتديدًا  اأوروبا  يف  امل�سلمني  عدد  حتديد  ميكن  ال 
االأرقام اأو يف تقومي هذا احل�سور، ويذهب البع�س اإلى تقدمي عدد )50( اإلى )60( 
مليون م�سلم يف القارة االأوروبية التي ت�سّم حوايل )740( مليون ن�سمة، وهذا اأق�سى 
ما ميكن اأن ي�ضل اإليه العدد، وما عدا ذلك يدخل يف باب املبالغة واالإفراط. ومييل 
امل�سوؤولون االأوروبيون -يف الغالب- اإلى تقدير العدد يف بلدان االحتاد االأوربي بـ)15( 
مليون �سخ�س، ويف القارة االأوروبية كلها بـ)32( مليون �سخ�س، منهم )12( مليون 
�سخ�س يعي�سون يف منطقة البلقان وحميطها: األبانيا وكو�سوفو وما�سيدونيا والبو�سنة 
وبلغاريا. علمًا اأن كلمة »م�ضلم« هي جمرد ت�ضنيف ثقايف، وال تعني بال�ضرورة التقيد 

الدقيق بال�سعائر الدينية.

وكان قد �سدر �سنة 2006 تقرير علمي دقيق عن »املر�ضد االأوروبي للظواهر 
املختلفة  التقديرات  بني  بالرتجيح  قام   )EUMC( للآخر«  واملعادية  العن�سرية 
وح�سر الرقم يف )13( مليون م�سلم يف االحتاد االأوروبي، وهو رقم قد يكون ارتفع 
واآخرها  ال�سنة،  تلك  التطورات احلا�سلة منذ  اإلى خم�سة مليني بحكم  االآن بثلثة 
يكون  االأوروبي قد  امل�سلمني داخل دول االحتاد  فاإّن عدد  وعليه  �سوريا،  الهجرة من 
القارة  مليون �سخ�س يف  يكون يف حدود ) 45(  وقد  مليونًا،  حاليًا يف حدود )18( 
كلها. هذا هو التقدير الذي نرّجحه، ون�ستبعد العديد من االأرقام امل�سخمة التي يتم 

تداولها لدى تيارات اأق�سى اليمني اأو لدى جماعات الدعوة االإ�سلمية.
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وهنا النتائج التي كانت قد وردت يف التقرير)4( امل�سار اإليه:

العدد الر�سمي اأو التقديريالبلد
3700ت�سيكا

360000بلجيكا
4182قرب�س

150000الدمنارك
3400000اأملانيا
5777املجر

17979اأيرلندا
723188اإيطاليا
355ليتونيا

2860ليتوانيا
3000مالطا

945000هولندا
360000اليونان
1064904اإ�سبانيا
1387اأ�ستونيا
3516824فرن�سا
338988النم�سا
5123بولونيا

12014الربتغال
3000�سلوفيكا

47488�سلوفينيا
400000ال�سويد
2833فنلندا

158890بريطانيا

)4( Les musulmans au sein de l’Union européenne; discrimination et islamophobia, EUMC 2006; 
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_FR.pd
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